UCHWAŁA NR V/31/11
RADY GMINY GIBY
z dnia 28 marca 2011 r.
w sprawie sprawie ustanowienia znaków Gminy oraz przyjęcia regulaminu w sprawie zasad używania
herbu, flagi i pieczęci Gminy Giby.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.
1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974,
Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241)
i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Heraldycznej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustanawia się herb Gminy Giby zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 do uchwały.
2. Ustanawia się flagę Gminy Giby zgodnie z załącznikiem graficznym nr 2 do uchwały.
3. Ustanawia się pieczęcie: Urząd Gminy Giby, Rada Gminy Giby, Wójt Gminy Giby zgodnie z załącznikiem
graficznym nr 3 do uchwały.
§ 2. 1. Herb, flaga i pieczęcie stanowią własność Gminy Giby i podlegają ochronie prawnej.
2. Herb, flaga i pieczęcie mogą być używane wyłącznie w sposób zapewniający im należytą cześć i szacunek
oraz prestiż i powagę przewidzianą prawem dla insygniów władzy.
3. Zasady używania herbu, flagi i pieczęci Gminy Giby określa regulamin.
§ 3. Przyjmuje się regulamin w sprawie zasad używania herbu, flagi i pieczęci, który stanowi załącznik nr 4 do
niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Cezary Jan Czarniewski

Id: TVNMI-WJGAS-VXVWD-CLNBK-QEMHI. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/31/11
Rady Gminy Giby
z dnia 28 marca 2011 r.
HERB GMINY GIBY

OPIS BARW W SYSTEMIE CMYK: Żółty - 0, 15, 100, 0 Zielony - 100, 0,100,0 Czerń - 0,0,0,100
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/31/11
Rady Gminy Giby
z dnia 28 marca 2011 r.
FLAGA GMINY GIBY

Płat flagi o stosunku boków 5:8 zielony, na nim ręka srebrna w rękawie i rękawicy trzymająca strzałę
srebrną w pas grotem w lewo z nabitą na strzale złotą rybą – sielawą – w słup. Pod ręką dwie rzeki srebrne
w pas
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/31/11
Rady Gminy Giby
z dnia 28 marca 2011 r.
PIECZĘCIE
PIECZĘĆ URZĘDOWA URZĘDU GMINY GIBY

PIECZĘĆ URZĘDOWA RADY GMINY GIBY
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PIECZĘĆ URZĘDOWA WÓJTA GMINY GIBY
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/31/11
Rady Gminy Giby
z dnia 28 marca 2011 r.
REGULAMIN W SPRAWIE ZASAD UŻYWANIA HERBU, FLAGI I PIECZĘCI GMINY
§ 1. 1. Herb jest głównym elementem pieczęci oraz pozostałych symboli samorządowych: flagi, pieczęci
Urzędu Gminy Giby, Rady Gminy Giby, Wójta Gminy Giby.
2. Herb, flaga i pieczęcie Gminy Giby mogą być używane tylko w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych
z wzorami graficznymi przyjętymi odpowiednio w załączniku Nr 1, 2, 3 do uchwały. W przypadku innych technik
plastycznych (tłoczenie, grawerunek itp.) dopuszcza się stosowanie kolorystyki w zależności od
wykorzystywanego materiału, oraz używania herbu w formie niebarwnej grafiki i rozjaśnionej używanej jako tło.
3. Rozpowszechnianie z wyłączeniem publikacji naukowych, popularnonaukowych i służących celompromocji
Gminy oraz używanie herbu, flagi i pieczęci Gminy Giby wymaga zgody Wójta Gminy Giby.
Rozdział 1.
Zasady i warunki używania herbu Gminy Giby
§ 2. 1. Prawo do używania herbu Gminy Giby przysługuje:
1) Radzie Gminy Giby,
2) Wójtowi Gminy Giby,
3) Urzędowi Gminy Giby,
4) gminnym jednostkom organizacyjnym do celów związanych z realizacją zadań statutowych,
5) jednostkom pomocniczym gminy.
2. Herbu mogą używać także inne instytucje, organizacje, stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i prawne
oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej wykonujące działalność o szczególnym znaczeniu dla
mieszkańców gminy, po uzyskaniu pisemnej zgody Wójta Gminy Giby.
3. Zgodę, o której mowa w ust. 2 wyraża, na wniosek zainteresowanego Wójt Gminy Giby. Wniosek w sprawie
uzyskania zgody powinien określać miejsce, sposób i okres używania herbu Gminy Giby.
4. Używanie bądź rozpowszechnianie wizerunku herbu gminy w celach komercyjnych, w szczególności
umieszczanie ich na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego oraz zamieszczanie herbu gminy
w znaku towarowym lub na towarach wymaga zgody Wójta Gminy Giby.
5. Używanie wizerunku herbu w celach, o których mowa w ust. 4 jest odpłatne. Zasady odpłatności, termin
i sposób używania wizerunku herbu w celach komercyjnych strony określają w drodze umowy cywilno – prawnej.
6. Wójt Gminy Giby może cofnąć zgodę w trybie natychmiastowym, jeżeli podmiot używający herbu używa go
niezgodnie z prawem i porządkiem publicznym.
§ 3. 1. Herb Gminy Giby umieszcza się przede wszystkim na budynku administracyjnym będącym siedzibą
władz Gminy oraz w pomieszczeniach urzędowych i salach posiedzeń.
2. Herb może być umieszczony na:
1) folderach, biuletynach i innych materiałach promujących Gminę Giby,
2) blankietach korespondencyjnych, teczkach i kopertach,
3) wizytówkach i identyfikatorach używanych do celów służbowych,
4) tablicach, słupach usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Giby,
5) sztandarach instytucji i jednostek podlegających gminie,
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6) stronach internetowych Gminy Giby, biuletynu informacji publicznej Gminy Giby oraz stronach internetowych
umożliwiających połączenie z oficjalną stroną Gminy Giby poprzez podanie linku,
7) do oznakowania pojazdów stanowiących własność gminy.
Rozdział 2.
Zasady i warunki używania flagi Gminy Giby
§ 4. 1. W czasie świąt narodowych i rocznic flagę Gminy Giby podnosi się obok flagi państwowej zgodnie
z zasadami określonymi w stosownych przepisach. Dotyczy to budynku będącego siedzibą władz gminnych
i jednostek organizacyjnych gminy.
2. Flaga Gminy Giby może być również umieszczana w salach obrad organów gminy.
3. Flaga może być używana podczas uroczystości gminnych, powiatowych i wojewódzkich.
§ 5. 1. Prawo do używania flagi przysługuje wyłącznie władzom gminnym.
2. W uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy Giby może wyrazić zgodę na używanie flagi Gminy Giby przez
inne podmioty określając miejsce i termin.
Rozdział 3.
Zasady używania pieczęci Gminy Giby
§ 6. 1. Pieczęci urzędowe są symbolem władzy samorządowej.
2. Odciski okrągłej pieczęci herbowej służą do uwierzytelniania szczególnie ważnych i uroczystych
dokumentów, wydawanych przez władze samorządowe gminy, a do takich należą: uchwały Rady Gminy, dyplomy
i nominacje oraz umowy między gminą a innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kraju i za granicą.
3. Odciśnięcie pieczęci urzędowej pod dokumentem kończy cykl prac kancelaryjnych nad dokumentem i jest
świadectwem nadania mocy prawnej postanowieniom dokumentu.
4. Obok pieczęci do tuszu, do sygnowania dokumentów o charakterze uroczystym można stosować pieczęci
suche.
5. Okrągłe pieczęcie herbowe mogą być odciskane w tuszu o kolorze czerwonym, laku o kolorze czerwonym,
tłoczone w papierze lub wyciskane w wosku o barwie naturalnej.
6. Odciski pieczęci powinny być umieszczane na dokumencie bezpośrednio pod tekstem.
7. Zasady używania Pieczęci Urzędowych Gminy Giby określa instrukcja kancelaryjna.
§ 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem – stanowisko podejmuje Wójt Gminy Giby.
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Uzasadnienie
Gmina Giby położona jest w południowej części Powiatu Sejneńskiego, na skraju Puszczy Augustowskiej będącej
pozostałością po wielkich puszczach litewskich -Przełomskiej i Perstuńskiej. Przez teren Gminy przepływają
słynne z atrakcyjności turystycznej i krajobrazowej rzeki Czarna Hańcza i Marycha, łączą one wiele
polodowcowych pięknych i czystych jezior, 76 % terenów gminy pokrywają lasy. Pierwsza wzmianka
o miejscowości Giby (dawniej nazywana Heret lub Gieret od nazwy jeziora nad którą leżała) pochodzi z 1594 r.
W Gibach początkowo mieszkali wyłącznie osocznicy strzegący lasów i pomagający przy polowaniach
królewskich. Ponieważ Giby leżały przy dość uczęszczanym trakcie powstała tu także karczma i młyn. Na terenach
gminy Giby nigdy nie istniało żadne miasto, nie było też własności prywatnych. Do dziś utrzymał się puszczański,
pierwotny charakter całej okolicy, największym walorem są wartości krajobrazowe, ekologiczne, turystyczne.
Jedyną bezdyskusyjną tradycją heraldyczną tych terenów jest Pogoń - herb W. Ks. Litewskiego. Krótka
i gospodarczo niezbyt fortunna przynależność do klasztoru kamedułów, incydentalne interwencje królów Stefana
Batorego i Władysława IV w obronie przywilejów osoczników z Gib tradycji tej wzbogacić nie są w stanie.
Brakuje również osobistości lub wydarzeń w historii terenu stanowiących znaczący, ważny i znany wyróżnik
identyfikacyjny. Mając na uwadze powyższe i opierając się na dostępnych materiałach historycznych herbem
uwzględniającym historię terenów Gminy Giby od XVI w. jest: w polu zielonym ręka srebrna w rękawie
i rękawicy trzymająca strzałę srebrną w pas grotem w lewo z nabitą na strzale tej złotą rybą - sielawą - w słup. Pod
ręką dwie, jedna nad drugą, rzeki srebrne w pas. Główny element herbu - ręka - to uszczerbiona ręka zbrojna
z herbu Pogoń litewska, powszechnie używany element przy nobilitacjach od czasów Jagiełły. Zamiast rycerskiej
zbroi - osocznicka kurta, zamiast miecza ostrzem w lewo - strzała myśliwska. Ryba, wspaniała i rzadka sielawa
występująca w jeziorach tej gminy- złota w nawiązaniu do złotej rękojeści miecza. Dwie rzeki to Czarna Hańcza
i Marycha - one wraz z jeziorami, które łączą, decydują o specyfice krajobrazu, fauny i flory, atrakcyjności, sławie
okolicy. Zielone pole jest naturalnym symbolem puszczańskiego i ekologicznego charakteru Gminy. Z herbu
wynika flaga, której opis jest następujący: płat o stosunku boków 5 : 8 zielony, na nim ręka srebrna w rękawie
i rękawicy trzymająca strzałę srebrną w pas grotem w lewo z nabitą na strzale złotą rybą - sielawą - w słup. Pod
ręką dwie, jedna nad drugą, rzeki srebrne w pas. Zarówno herb jak i flaga są bardzo czytelne w rysunku,
konsekwentnie związane zarówno z tradycją heraldyczną terenu gminy Giby, jak też z wielowiekową i do dziś
zachowaną specyfiką i unikalnością. Oprócz swych funkcji identyfikacyjnych stanowią skuteczne elementy
promocji i reklamy Gminy.
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